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Verkligen fri
av Robert Morris
Vad hindrar dig från att vara verkligt fri?
Finns det något som tynger dig i livet? Något du
kämpar med som verkar vara omöjligt att bli fri
ifrån, oavsett hur många gånger du har försökt?
Bibeln är tydlig med att vissa problem är inget
annat än problem, men också att det finns
prövningar som du går igenom som är fiendens
verk. Så hur kan du veta skillnaden mellan vad som
är ondskans angrepp och världsliga bekymmer?
Denna bok visar dig varningssignaler för om
att ditt liv är öppet för ondska och hur du kan
övervinna fienden och finna frihet.
Med klarsynt bibelbaserad undervisning inbjuder
Robert Morris dig på en resa till verklig frihet. Du
får insikt i din egen personliga kamp, när han öppet
delar hur Gud hjälpte honom att finna frihet från
kroniskt illamående, lusta, frestelser och osäkerhet.
Om du någonsin undrat varför du upprepande gör
samma misstag om och om igen och varför du inte
kan förändras, detta är ett budskap för dig!
Med relevanta bibelord, böner och frågor för
kontemplation eller gruppdiskussion, förklarar den
här boken hur du kan hitta varaktig frihet och bli
verkligt fri.
robert morris är
grundare av och pastor
i Gateway Church, en
evangelisk, karismatisk
församling som möts på
flera platser i Dallas/Fort
Worth-området. Sedan
församlingen grundades år
2000 har den vuxit till över
24 000 aktiva medlemmar.
Robert medverkar varje
vecka i teveprogrammet
The Blessed Life som sänds
till ungefär 90 miljoner
hushåll i USA och mer än
200 länder runt om i världen. Robert har en doktors
examen i litteratur och är ordförande i styrelsen för
King’s University. Han är författare till tio bästsäljare,
inklusive From Dream to Destiny, The Power of Your
Words och The God I Never Knew. Robert och hans
hustru Debbie har varit gifta i trettioett år och är
välsignade med en gift dotter, två gifta söner och två
barnbarn.
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